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Preparados para o 
período das chuvas 
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Educação Ambiental 
na prática
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Iniciativa apoiada pela Aliança abre caminhos e 
sonhos para crianças e adolescentes de Aimorés 
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Fica a dica
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Na reciclagem, a cor da lixeira representa 
o material que deve ser jogado nela. 
Descubra qual material não faz parte do 
lixo de cada cor e circule.

Jogo do Conjunto

Plástico

Metal

Papel

Vidro Orgânico

RECICLAR

REUTILIZAR

REDUZIR

Ligue a atividade sustentável ao R 
à que se refere.

Relacione

Utilizar frente e verso do papel

Uso consciente da água

Separar lixo para coleta

A.

B.
C.

1.

2.

3.

U m dos caminhos para 
preservar a biodiversidade 
é reduzir a produção e 
destinar corretamente 

nosso lixo. Na hora de consumir, 
repense sobre a real necessidade 
de adquirir, reutilize sempre 
que possível, recicle materiais e 
objetos conforme a indicação nas 
embalagens. 



Com o plantio de mudas, o Programa 
de Educação Ambiental da Aliança 
Energia traz visitantes para a prática 
de reflorestamento

Marcas verdes

Como visitar
O Parque Botânico funciona de terça a sexta-feira das 
8h às 17h. Para participar das atividades de Educação 
Ambiental é necessário agendamento prévio:

(27) 3732-2872 ou (27) 3732-2876

milena.souza@aliancaenergia.com.br ou 
tatiana.teixeira@aliancaenergia.com.br

Como é o plantio
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Educação Ambiental

Educando
com a prática

m dos atrativos do Programa de Educação 
Ambiental da Aliança é trazer os visitantes 
para uma experiência prática que, no Parque 
Botânico da Usina de Aimorés, trabalha o 
tema “reflorestamento” através da vivência 

de plantio de mudas de árvores.

Depois de conhecerem um pouco sobre os 
Programas Socioambientais desenvolvidos 
pela empresa, os alunos do 1º ao 4º anos são 
apresentados a cada etapa do processo de 
produção e depois plantam uma muda. A atividade 
é concluída quando a turminha identifica a árvore 
com a uma placa que leva o nome da espécie, a 
escola e a série participante.

U

As mudas plantadas pelos visitantes podem ser 
conferidas durante um passeio pelo trilha interpretativa.

Mais de 10 escolas já participaram do 
plantio de mudas no Programa de 
Educação Ambiental da Aliança Energia, 
no Parque Botânico. A cada visita, uma 
nova árvore é plantada.

Saboneteira 
E.M. Santo Antônio do 
Norte, distrito Santo 
Antônio do Rio Doce 
(Aimorés/MG)

Pau-D’alho 
Escola Municipal Professora 
Léa Holz (Baixo Guandu/ES) 
e Escola Estadual Machado 
de Assis (Aimorés/MG)

Cutieira
Escola Américo 
Vespúcio (Itueta)

Visita ao Viveiro de Mudas Nativas da Mata Atlântica

Análise de diferentes tipos de sementes de árvores

Observação dos estágios de desenvolvimento das 
mudas

Visualização das mudas prontas para plantio

Identificação das características de uma cova para 
plantio

Cobertura e rega da muda

Colocação da placa de identificação

Camboatá 
Escola Municipal Abelhinhas 
e Escola Américo Martins da 
Costa (Aimorés/MG)

Ipê-Amarelo 
Escola Municipal 
Professor José Nunes 
(Baixo Guandu/ES) e 
Escola Municipal Santa 
Angélica (Itueta/MG)

Sapucaia
Escola Conselheiro 
Lafaiete (Resplendor/
MG)

Coqueiro Jerivá 
Escola Municipal 
Abelhinhas (Aimorés/MG)

Saiba mais

Aprendizado para a vida
na ponta da chuteira

QUEM

Kleber Lucas Silva Faria (13 anos)

DE ONDE

Projeto Social de Futebol apoiado 
pela Aliança em Aimorés

O QUE FAZ

Estudante do 8º ano na E.M. Santo 
Antônio do Norte

O QUE VOCÊ LEVA DAS AULAS DE 
FUTEBOL PARA A SUA VIDA? 

Do futebol, eu levo para a minha 
vida a ideia de que precisamos 
insistir, correr atrás dos objetivos, 
trabalhar em equipe e treinar muito. 
Aqui eu aprendi a ter disciplina, 
respeito e responsabilidade. E 
em cada treino a gente exercita o 
trabalho em equipe como forma de 
chegar ao resultado, por que todo 
mundo tem que jogar junto para 
conseguir fazer o gol.Informativo - nº 15 - setembro de 2018 | Publicação da Aliança Geração de Energia 

S.A. destinada aos municípios de atuação da UHE Aimorés | Fernanda Marques – 
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Todas as formas

no papel
de vida 

A s visitas já foram concluídas e 
aproximadamente 400 estudantes 
participarão do Concurso, debatendo com 
seus professores sobre as informações 
apreendidas e explorando mais o tema sobre 

o qual escreverão. Para ajudar nessa tarefa, a Aliança 
preparou um site exclusivo para o Concurso, que traz 
informações e dicas sobre o tema e serve como fonte 
de inspiração e criatividade. 

Confira o cronograma das atividades:

Visite o site do Concurso e fique 
ligado nas novidades.

Agosto: Adesão das escolas interessadas e visita ao 
Centro de Educação Ambiental da Aliança.

Setembro: Até dia 28, entrega das redações à Aliança.

Outubro: Até 31, seleção das redações finalistas.

Novembro: Premiação das redações vencedoras (14/11).

“Vida moderna e a conservação 
da Biodiversidade” é o tema da 
segunda edição do Concurso 
de Redação da Aliança Energia, 
que visa promover a reflexão 
sobre o consumo sustentável e 
a busca do equilíbrio.

www.aliancaenergia.com.br/concursoderedacao



Fique atento! 
A inscrição para novos alunos nos projetos de Capoeira, Jiu-jitsu e Flauta depende da disponibilidade de 
vagas. As primeiras vagas são garantidas aos alunos que participaram com regularidade nos projetos até o 
final de 2017. Novas vagas surgirão, em casos de desistência.
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O
Ampliandohorizontes

Futebol
Em Resplendor, “o Projeto Bom de Bola Bom 
na Escola trabalha com a parte física, com a 
parte social e com o acompanhamento escolar 
também, contribuindo para o desenvolvimento 
mais saudável das crianças”, apresenta o treinador 
Flávio Maurício Barbosa, que desde 2017 conduz o 
projeto  fruto de uma parceria entre o Nacional Esporte 
Clube, a Polícia Militar de Minas Gerais, a Prefeitura de 
Resplendor e o Conselho Comunitário de Segurança 
Pública - Consep.

A partir de outubro deste ano, a Aliança Energia reforça 
a iniciativa, adesão comemorada no dia 2 com a entrega 
de  materiais esportivos, “Temos muito a agradecer 
por que com a chegada da Aliança o projeto tende a 
desenvolver ainda mais”, completa Flávio.

Jui-jitsu
Fruto de uma parceria 
entre Aliança Energia, 
Prefeitura de Itueta 
e Associação de 
Moradores de Itueta, 
o projeto de Jiu-jitsu 
é realizado em Itueta 
desde 2016.

Participantes:  
65 (de 5 a 17 anos, 
moradores de Itueta e 
do distrito Quatituba).

Inscrição: CRAS de 
Itueta (33) 3266-3137

Futebol em Aimorés
Com o apoio da Aliança a partir 
de 2018, o projeto de futebol em 
Aimorés é realizado pela Prefeitura e 
conta com a parceria da Associação 
de Moradores do Distrito de Santo 
Antônio do Rio Doce.

Participantes:  100 alunos 
(de 5 a 17 anos, moradores do 
distrito Santo Antônio do Rio Doce 
(Aimorés/MG)  e do bairro Mauá 
(Baixo Guandu/ES).

Inscrição: Instrutor Paulo César 
Gama - Schell (27) 99867-5571

Capoeira
Apoiado pela Aliança Energia 
desde 2016, o projeto de 
capoeira é uma parceria 
entre a empresa, Prefeitura 
de Aimorés, Associação de 
Moradores do bairro Barra do 
Manhuaçu e Associação de 
Moradores do distrito Santo 
Antônio do Rio Doce.

Participantes: 50 alunos (de 
5 a 17 anos, moradores do bairro 
Barra do Manhuaçu e do distrito 
Santo Antônio do Rio Doce).

Inscrição: Mestre Ronaldo 
(33) 99911-8830.

Flauta docePequenos Músicos
Desde 2016, a Aliança 
apoia o projeto de 
Musicalização Infantil, 
por meio da flauta doce. 
É uma parceria entre a 
empresa, Prefeitura de 
Itueta e Associação de 
Moradores de Itueta.

Participantes:  30 
alunos (de 5 a 17 anos, 
moradores de Itueta).

Inscrição:  CRAS de 
Itueta (33) 3266-3137 

Com a parceria da Aliança 
Energia, desde 2017, o projeto 
é realizado pela Associação de 
Bandas Filarmônicas e Marcial 
de Aimorés (Asban), com o 
apoio da Prefeitura e recursos 
do FIA.

Participantes:  40 alunos 
(de 6 a 17 anos, moradores de 
Aimorés).

Inscrição:  Asban - 
segundas e quintas-feiras, de 
14h a 19h (Av. Pedro Nolasco 
nº246 - Centro - Aimorés/MG)

Início: 02 de outubro.

Participantes: 130 
alunos (de 8 a 17 anos, 
moradores de Resplendor).

Inscrição: Treinador 
Flávio (33) 999387-4432.

ferecer a crianças e adolescentes oportunidade de aprimoramento de suas 
habilidades, seja no esporte, na música ou na arte. Esse é o principal foco dos 
projetos sociais apoiados pela Aliança Energia que, ao longo dos últimos dois 
anos, vem transformando vidas e despertando talentos. Aulas de capoeira, jiu-
jítsu, musicalização por meio da flauta doce e futebol estão sendo ministradas 

para 361 alunos, em Aimorés, Itueta e Resplendor. Confira quais são projetos sociais:

Social
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trabalho faz parte do planejamento anual de 
manutenções da UHE Aimorés há mais de 11 anos 
e segue um plano detalhado de manutenção de 
galerias de drenagem pluvial e das margens dos 
córregos de Resplendor, atendendo também a 

uma condicionante ambiental.

Além da limpeza das galerias e córregos que conduzem 
as águas das chuvas até os tanques, onde é realizado o 
bombeamento para o Rio Doce, a ação preventiva também 
envolve a manutenção dos equipamentos e das estruturas 
dos Tanques de Amortecimento (TAs).

A ação sempre é realizada entes do período chuvoso, 
que geralmente se inicia em outubro. Este ano, a limpeza 
começou no início de julho e encerrou no dia 30 de agosto. 
Segundo técnicos da Aliança, o trabalho foi fundamental, 
pois havia galerias bloqueadas em até 70%, o que poderia 
provocar uma inundação.

ajuda a evitar alagamentos
Limpeza de galerias

A Aliança Energia já finalizou o trabalho 
de limpeza das galerias de Resplendor. A 
ação é preventiva e tem foco na melhoria 
da drenagem pluvial da cidade durante o 
período de chuvas

O

Usina

Educação e conscientização

pessoas envolvidas 
nas manutenções

máquinas 
utilizadas

material arenoso de 
assoreamento retirado 
das galerias

14
9

6.585
metros cúbicos

A Aliança também realiza, 
em conjunto com a Conselho 
Municipal de Conservação e Defesa 
do Meio Ambiente – CODEMA, 
um trabalho de educação e 
conscientização da população para 
a importância de se proteger as 
margens dos rios e suas encostas 
e de se evitar lixos, entulhos, 
materiais de construção (areia, 
brita, terra etc.) e de jardinagem 
nas ruas.
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Além de garantir a continuidade do 
projeto, o apoio da Aliança nos permitiu 
ampliar de 12 para 32 o número de 
crianças e adolescentes participantes”.

O maestro fala com orgulho sobre o 
bom desenvolvimento de seus alunos. 
“Eles são muito dedicados. Dez deles 
já ingressaram na banda, com bom 
desempenho, e outros que começaram 
os estudos em fevereiro deste ano 
também já estão bem avançados”.

A Aliança apoiou a Asban na elaboração 
do projeto que conseguiu captar 
recursos do Fundo da Infância e 
Adolescência (FIA), destinados para 
a melhoria na sala onde os alunos 
ensaiam, a compra de instrumentos e 
materiais e os salários de quem ensina 
(maestro, instrutor de percussão e 
monitores por naipe de instrumentos).  

Leia 
maisaliancaenergia.com.br/noticias

Uma apresentação para ficar na memória 
de todos os músicos da Associação 
de Bandas Filarmônicas e Marcial de 
Aimorés – ASBAN que se apresentaram 
no encerramento do Curso de Fomento 
a Bandas e Corporações Musicais 
promovido pela Orquestra Ouro Preto – 
OOP, em 2 de setembro.

Em um palco montado na praça principal 
de Ouro Preto, mais de cinco bandas se 
apresentaram. De cantos diferentes da 
Praça, cada banda vinha marchando e 
entoando suas músicas. O gerente de 
Relações Sociais e Comunicação, Marcelo 
Werly, esteve no evento representando a 
Aliança Energia e disse se orgulhar muito 
de apoiar a formação de jovens músicos 
e fortalecimento dessas instituições. Na 
ocasião, entregou um troféu e uma placa 
de homenagem à ASBAN. 

A Orquestra Ouro Preto - OOP é 
patrocinada pela Aliança Energia através 
da Lei Rouanet.

Ouro Preto, um palco histórico

abre novos caminhos
Música que 

PCom o apoio da 
Aliança Energia, o 
projeto Pequenos 
Músicos começa a 
render os primeiros 
frutos para crianças 
e adolescentes da 
região de Aimorés, 
como a recente 
participação no 
Festival de Bandas de 
Ouro Preto 

ara o maestro Luiz Antônio 
da Silva, que também é 
regente na Associação 
de Bandas Filarmônicas e 
Marcial de Aimorés – ASBAN, 

o apoio da Aliança Energia foi de 
fundamental importância não apenas 
para manter o projeto, que surgiu em 2017, 
mas também para ampliá-lo.

Luiz Antônio conta que depois de trabalhar quase um ano 
sem nenhuma ajuda, o apoio da empresa em 2017 e 2018 
veio no momento certo. “Já estávamos quase desistindo. 
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